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Vieringenschema
In het Tussentijds Magazine worden vanaf januari alle vieringen (zaterdag/zondag en ook de
doordeweekse vieringen) vermeld. Het zou dubbel werk zijn om het vieringenschema zoals u dat
gewend was aan te treffen in de wekelijkse editie van de Ludgerus Actueel, apart te vermelden. Wel
zullen we afwijkende vieringen vermelden. De volgende opmerkingen voegen wij hierbij toe:
Rafael

- Met de Rafaelraad is besloten, dat op 2e pinksterdag er GEEN Nederlandse Mis is in de
Rafael. Om 930 uur is namelijk een Pools-Nederlandse Mis, waarin mgr. Woorts
vormheer is voor een aantal Poolse vormelingen.

Joseph

-

in de meimaand elke woensdagochtend om 09.30 uur Rozenkransgebed

Rafael
Voortaan is de Kinderclub op vrijdagmiddag van 15.30 uur -17.00 uur. We gaan dus weer verder op
vrijdagmiddag 18 mei
Zondag 20 mei Pinksterfeest met Eucharistie, 10.00 uur Dominicus
Feest van de Translatio (overplaatsing) van Dominicus naar zijn praalgraf in Bologna
Op het Pinksterfeest ontsteken we vlammen van vuur aan de Paaskaars en staan we als
gemeenschap midden in een ruimte van licht. Maar we vieren ook een dominicaans feest. We
gedenken namelijk dat acht eeuwen geleden op 24 mei de stoffelijke resten van Dominicus na
zijn heiligverklaring zijn overgebracht naar een prachtig praalgraf in de Dominicanenkerk in
Bologna.
Vrijdag 25 mei seniorenborrel voor de wijk.
Vrijdagmiddag 25 mei tussen 14.00 – 17.00 uur organiseren wij met de AH een seniorenborrel in de
ontmoetingsruimte van de Dominicuskerk. De bedoeling is dat jong en oud elkaar ontmoeten. De AH
heeft hiervoor speciaal een aantal jonge werknemers uit de winkel gevraagd te helpen. Er is ook
weer muziek en natuurlijk allerlei heerlijkheden. Komt allen en neem gerust iemand mee.
Agenda/activiteiten
Datum
Vr 18 mei

Tijd
15.30

Activiteit

Locatie
Rafael

Kinderclub
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